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          Αριθ.πρωτ. 8763                                                                             Ημερομηνία 5/5/2016  

 
8 ΜΑΗ 2016  ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ - ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

8 Μάη : Ημέρα μνήμης για τα Ελληνικά Πετρέλαια και τον Κλάδο μας για όλους τους 
αδικοχαμένους συναδέλφους μας . 
8 Μάη 2015 : Δευτεραίος, Δελιλάι, Αβράμπος, Μαγγούρας στην προσπάθειά τους για τον 
έλεγχο και περιορισμό της φωτιάς χάνουν τη ζωή τους . 
Η λογική του κέρδους μέσω της χρονικής σύντμησης του shut down, των συνεχόμενων 12ωρων, 
των πολυάριθμων συνεργείων που δούλευαν δίπλα - δίπλα και ενδεχόμενες υπηρεσιακές 
αμέλειες που διερευνώνται, ήταν από τις βασικές αιτίες του τραγικού αυτού δυστυχήματος .  
8 Μάη 2016 : Συμπληρώνεται ένας  χρόνος από το τραγικό δυστύχημα . Κάποιοι που επέμεναν 
στις πολιτικές μη προσλήψεων, της σύντμησης και της εντατικοποίησης «αποστρατεύτηκαν» . 
Κάποια διευθυντικά στελέχη των ΒΕΑ που επί χρόνια δεν ζητούσαν προσωπικό για την κάλυψη 
των κενών των οργανογραμμάτων, αίφνης τ’ ανακάλυψαν και ζήτησαν προσλήψεις .   
Ένα χρόνο μετά με τις προσπάθειες του Σωματείου και όλων των εργαζομένων η κάλυψη κενών 
θέσεων μέσω προσλήψεων έχει δρομολογηθεί. Δυστυχώς όμως τα 12ωρα συνεχίζονται έως και 
σήμερα. Ζητούμενο η συντόμευση της διαδικασίας προσλήψεων και η ουσιαστική εκπαίδευση 
των νέων συναδέλφων  . 
Η Ομοσπονδία θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται για την κατοχύρωση του επαγγέλματος και 
ειδικότητας των Χειριστών Μονάδων Παραγωγής που πέραν των άλλων καλύπτει: 
απαιτούμενες γνώσεις, περιγραφή και περιεχόμενο εργασιών, αξιολόγηση, εκπαιδευτικές 
διαδρομές και την απαιτούμενη εμπειρία που χρειάζεται ένας εργαζόμενος να ασκήσει τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του καθώς και την εξέλιξη του στην επαγγελματική ιεραρχία .      
8 Μάη 2016 : Συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ ενάντια στο ασφαλιστικό και 
την φοροεπιδρομή, για το δικαίωμα στην εργασία και την μονιμοποίηση των συναδέλφων 
εργολαβικών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες .    
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας και όλους τους εργαζόμενους του Κλάδου στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 10 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος  και στις κατά τόπους 
συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων . 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ . 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . 

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΝΑΜΕ . 
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